เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข [1]
รายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้
ครงที
ั้ ่ 1/2561 [ปี ที่ 72]
เมือ
่ ว ันศุกร์ท ี่ 22 มิถน
ุ ายน 2561
ั
้
ั
ณ ห้องสมมนา ชน 6 อาคารเทเวศประก ันภ ัย 1
เลขที่ 97, 99 ถนนราชดาเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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เริม
่ ประชุมเวลา 11.00 น.
นางภาวิณี ทิพย์เพชร เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่าเนือ
่ งด ้วย
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ และพันตารวจเอก ธรรมนิธ ิ วนิชย์ถนอม
รองประธานกรรมการ มีภารกิจสาคัญ ไม่สามารถเข ้าร่วมการประชุมในวันนีไ
้ ด ้ ดังนัน
้ เพือ
่ ให ้เป็ นไป
ตามข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อที่ 47 ซงึ่ กาหนดขึน
้ ตามมาตรา 104 ของพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัท
มหาชนจากัด มีใจความว่า “ให ้ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ในกรณีทป
ี่ ระธาน
กรรมการไม่อยูใ่ นทีป
่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่
ประชุม ถ ้าไม่มรี องประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่ นทีป
่ ระชุมหรือไม่สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ให ้ที่
ประชุมเลือกผู ้ถือหุ ้นซงึ่ มาประชุมคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป
่ ระชุม”
จึงขอให ้ท่านผู ้ถือหุ ้นเลือกประธานในทีป
่ ระชุม
นางสาวธนัญญา เลิศพงศโ์ สภณ ผู ้ถือหุ ้นรับมอบฉั นทะ เสนอให ้ทีป
่ ระชุมเลือก
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ซงึ่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีร่ ับมอบฉั นทะ ทาหน ้าทีป
่ ระธานในทีป
่ ระชุม
ทีป
่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉั นท์เลือกพลอากาศโท ภักดี
แสง-ชูโต เป็ นประธานในที่
ประชุม
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พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ประธานทีป
่ ระชุม แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นมา
ประชุมด ้วยตนเองจานวน 6 ราย และมอบฉั นทะให ้ผู ้อืน
่ มาประชุมแทน จานวน 34 ราย รวมจานวน
40 ราย นับจานวนหุ ้นรวมกัน 49,473,988 คิดเป็ นร ้อยละ 98.95 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้
ทัง้ หมด ครบองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทฯ
ประธานฯ
กล่าวเปิ ดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 ร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ประจาปี 2561 [ปี ที่ 72]
เมือ
่ ว ันอ ังคารที่ 24 เมษายน 2561
ประธานฯ
ขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจาปี 2561 [ปี ท ี่ 72] เมือ
่ วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ซงึ่ มีจานวน 6 หน ้า เป็ นเอกสารแนบ
ื เชญ
ิ ประชุมทีไ่ ด ้สง่ ให ้แก่ทา่ นผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ลาดับที่ 1 ของหนั งสอ
มติ
ทีป
่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉั นท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ 2 การแก้ไขข้อบ ังค ับของบริษ ัทฯ
ประธานฯ เสนอว่าเพือ
่ ให ้บริษัทฯ สามารถแต่งตัง้ รองประธานกรรมการได ้เกิน
กว่า 1 ท่าน จึงต ้องทาการแก ้ไขข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 29. ดังนี้
ข ้อความเดิม
“ข ้อ 29. ให ้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึง่
เป็ นรองประธานกรรมการก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหน ้าทีต
่ ามข ้อบังคับในกิจการซงึ่ ประธาน
กรรมการมอบหมาย”
ข ้อความทีเ่ สนอขอแก ้ไข
“ข ้อ 29. ให ้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการหลาย
คนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได ้ รองประธานกรรมการมีหน ้าทีต
่ ามข ้อบังคับในกิจการซงึ่ ประธาน
กรรมการมอบหมาย”
จึงขอเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแก ้ไขข ้อบังคับของบริษัทฯ ข ้อ 29.
โดยยกเลิกข ้อความเดิมและใชข้ ้อความทีเ่ สนอขอแก ้ไข
มติ
ทีป
่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉั นท์อนุมัตก
ิ ารแก ้ไขข ้อบังคับของบริษัทฯ
ข ้อ
29. โดยยกเลิกข ้อความเดิมและใชข้ ้อความทีเ่ สนอขอแก ้ไข ดังนี้
“ข ้อ 29. ให ้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานกรรมการ
ในกรณีทค
ี่ ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการหลายคน
เป็ นรองประธานกรรมการก็ได ้
รองประธานกรรมการมีหน ้าทีต
่ ามข ้อบังคับในกิจการซงึ่ ประธาน
กรรมการมอบหมาย”
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นสอบถามเรือ
่ งอืน
่ ใดเพิม
่ เติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้น
ทีก
่ รุณามาร่วมประชุมในครัง้ นี้ และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.10 น.
อ่านและรับรองแล ้ว
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